
  

Vox nymburgensis v Anglii aneb “Vox sobě”  

 

Vox nymburgensis vstoupil do své 30. sezóny 2017-2018. V životě člověka se třicáté 

narozeniny více či méně bujaře slaví. Ani sborové třicátiny není možné jen tak přejít mlčením 

a proto jsme se rozhodli pojmou jubilejní sezónu ve velkém už od jejího počátku a oslavit ji 

zájezdem do Velké Británie. 

 

Cesta Voxu k návštěvě britských ostrovů začala před dvěma lety jedním nenápadným e-

mailem, jehož adresátkou byla prezidentka Voxu. Zpočátku vypadal jako spam, leč nakonec 

se z e-mailu vyklubala nabídka na seriozní spolupráci s britským sborem, který hledal 

partnerský sbor v Praze, s nímž by mohl v Čechách naplánovat společný koncert. Autorkou 

e-mailu z Británie byla kamarádka jedné z členek Voxu, a tak bylo přirozené, že se rozhodla 

oslovit právě nás. U jednoho e-mailu nezůstalo a po čase na jednu z úterních zkoušek přijeli 

zástupci sboru The Rowland Singers z jihoanglického Worthingu. Možnou spolupráci brali 

velmi vážně a chtěli se nejprve přesvědčit, co za sbor vlastně jsme. Na zkoušce jsme se 

pravděpodobně hostům zalíbili a důkladné přípravy cesty z Anglie do Nymburka mohly začít. 

S dalšími členy The Rowland Singers jsme se seznámili za pár měsíců, v dubnu 2017 při 

společném koncertu v Nymburce v rámci festivalu B. M. Černohorského a zejména při 

následné merendě v nymburském KOKOSu. 

 

V té době už samozřejmě dávno byly v plném proudu i přípravy na cestu Voxu do Worthing. 

Bylo potřeba najít termín, který by vyhovoval nám i Angličanům, vymyslet itinerář cesty s 

vhodnými oddychovými zastávkami, během kterých si protáhneme tělo, potěšíme duši, oko, 

žaludek a uděláme obrázky do voxí fotogalerie, sestavit optimální repertoár, nazkoušet ho a 

připravit programy, díky nimž by se diváci mohli více dozvědět o jednotlivých skladbách, 

napsat žádosti o dotace, které by nám pomohly s financováním zájezdu, najít autobusovou 

společnost, s níž cestu za kanál absolvujeme, připravit dárečky pro členy The Rowland Singer 

a mnoho dalšího.  

 

Jubilejní 30. sezónu jsme zahájili poslední srpnový víkend 25. 8. - 27. 8. 2017 vydatným 

soustředěním. Po dvou měsících prázdnin jsme opět ze skříní a zpod postelí vytáhli tašky plné 

not a sešli se v téměř 100 % zájezdové sestavě u Králíčka v českorajských Kacanovech. Ke 

Králíčkovi dorazil z Anglie dokonce i Neil, který podpořil oslabenou tenorovou sekci a 

absolvoval s námi téměř celý zájezd. Během soustředění se nám kromě exhumace povědomí 

o zájezdovém programu podařilo díky souvislému pozorování také identifikovat rasu, ke které 

patří Vítkův Tesák. Bez jakýchkoliv pochyb je to Skalanský prdlák.  



  

 
Dělná atmosféra kacanovského soustřední v čele se Skalanským prdlákem. 

 

Při soustředění jsme si střihli ještě krátké vystoupení na oslavě 70. narozenin skalanského 

nestora Jaroslava „Klacka“ Obročníka a pracovní víkend uzavřel první samostatný koncert 

sezóny na Hradě Valdštejně. Nebyl úplně podle našich představ, únava z třídenního zpívání 

byla znát, ale i menší neúspěchy motivují k lepším budoucím výkonům. 

Po návratu ze soustředění jsme se ještě sešli na klasickou úterní zkoušku, zazpívali v neděli 

3. 9. 2017 u sv. Jiljího při nymburské posvícenské mši a už nastal čas začít balit kufry, 

připravovat noty na anglický program, dopilovat poslední drobnosti a dodat případné instrukce 

opouštěným rodinným příslušníkům. 

 

 

úterý 5. září 2017 

 

Den D nastal v úterý 5. září 2017, hodina H měla přijít po deváté večerní. Slabší jedinci si vzali 

dovolenou už v úterý a na poslední předzájezdovou zkoušku přijeli do Nymburka řádně 

odpočinuti. Silnější z nás stihli zabalit v pondělí večer, v noci napekli, usmažili a nakoupili 

tekuté i pevné poživatiny a v plné polní jsme se všichni potkali na poslední zkoušce. Prvním 

testem zdatnosti už bylo vynesení veškerých zavazadel do druhého patra Nymburského 

kulturního centra. Na zkoušku přijeli i ti, kteří z různých důvodů nemohli jet s námi autobusem 

a do Anglie odlétali o den později. Cestovní horečka byla ještě před nimi a tak se mohli potěšit 

tou naší. Na konci zkoušky vznikla úžasná série fotek, kterou se Pavlovi podařilo 

rozpohybovat. Prý ty fotky o každém z nás vypovídají … :-) A také díky tomu máme skvělou 

úvodní fotku na stránkách Voxu. 

 



  

 
Poslední zkouška před odjezdem a zákulisí vzniku naší nové titulní fotky :) 

 

A po konci zkoušky opět všechno nabralo divoký spád. Před Nymburským kulturním centrem 

už stál zaparkovaný stříbrošedý autobus společnosti Pragotour a začal se plnit našimi kufry, 

taškami, bednami s Postřižinským ležákem, speciálně vyrobenými zápisníky s voxovskými 

propiskami a tužkami, perníčky a  krabicemi s propagačními materiály o Nymburce a 

Středočeském kraji. Když se podíváme zpětně, co všechno jsme s sebou vlekli, cesta vlastním 

autobusem až do Anglie byla vlastně jedinou možností. V letadle by zájezd sice byl časově 

daleko efektivnější, ale zas bychom si tak neužili vzájemné “bytí pospolu” a nedokázali 

bychom do Worthingu dovézt tolik různých dárků. 

 

Začátek zájezdu chvílemi trochu možná připomínal odjezd na školu v přírodě. V autobuse sice 

nikdo nebyl, ale na každé sedačce už byl pohozený kus oblečení nebo zavazadlo, kterým si 

daný člen sboru sedadlo rezervoval. Opozdilci tak mohli mít chvíli pocit, že na ně už žádné 

místo nezbylo, ale nebyla to pravda. Nakonec nás autobusem jelo 22 a každý si tedy mohl 

najít svoji vlastní dvojsedačku, na které se pohodlně během cesty zabydlel.  

 
Ještě zkontrolovat stav osádky a zda nezůstala na chodníku nějaká zavazadla, pokynout na 

rozloučenou a můžeme vyjet. 

 

Zavazadla byla naložena, zbylo už jen tedy zahnat všechny členy sboru do autobusu, nahodit 

motor, zamávat všem, kteří se přišli přesvědčit, že skutečně odjíždíme a vyrazit. Obkroužili 

jsme ještě Nymburk a za chvíli se už blížili ke sjezdu na D11 u Sadské a vyráželi směr 



  

Německo. Už u pivovaru se objevily první lahvinky s tekutou večeří, ze zadní části autobusu 

se začaly ozývat kytary a časem se začaly z různých tašek vynořovat i různé poživatiny. Velké 

veselí vzbudilo hlášení pánů řidičů - vezli nás totiž páni Miloš & Miloš :-). 

 

 
Hlasivky je potřeba řádně zavlažit. Jen nevím, neříkal jste, pane sbormistře, že tvrdý vysušuje??? 

 

 

středa 6. září 2017 

 

Ve středu jsme se na cestě probudili do nepříliš přívětivého počasí. Úsměvy na tváři mnohým 

z nás vyloudil pan Miloš ve chvíli, kdy se postavil ke kávovaru a začal vařit výbornou, téměř 

brazilskou kávu do kelímků bez podšálků. V Belgii bylo zataženo, chvílemi vydatně pršelo, ale 

aspoň jsme viděli, proč jsou všechny louky kolem dálnice šťavnatě zelené a strakaté černobílé 

krávy tak vypasené. 

 

Moudré sborové vedení naplánovalo během cesty i dvě kulturně-turistické vložky. V belgickém 

Gentu se nám podařilo projet i s autobusem úzkými uličkami a najít blízko centra místo, kde 

mohl autobus na chvíli zastavit, abychom mohli 

vystoupit a podívat se na pár hodin po historickém 

městě.  

 

Druhou belgickou zastávkou byly půvabné 

Bruggy. I tady nás zastihlo pár přeháněk. Využili 

jsme tak příležitost, kdy se turisté z hlavního 

náměstí schovali před deštěm do průchodu 

městské zvonice Belfort. Chvíli trvalo, než si nás 

Honza sehnal do jednoho houfu - přeci jen na 

náměstí bylo hodně lákadel, ale jsme správně 

vycvičený sbor. Takže když se řekne “bude se 

zpívat”, způsobně opouštíme frontu na hranolky 

(zásadně pouze “fries”, objednat si v Belgii 

“french fries” by pravděpodobně bylo lehké faux 

pas) a i přes kručící žaludky jdeme za dirigentem. 

Pod historickou klenbou zvonice Belfort se 

zpívalo moc hezky. Šli jsme skrze Louny, sedli si 

pod dubem, u kterého tekla voda, tekla od potoka 

až k řece a přesto tu rostl chlupatý kaktus.  A nejen Krteček, i my jsme si dali lízátko před tím, 

než jsme kolem stojícím divákům popřáli dobrou noc. Bylo moc příjemné zpívat si jen tak v 



  

houfu a překvapit všechny, kteří se v průchodu schovali před deštěm s námi a postupně 

přitahovat i další. Lollipop a Good night si dokonce někteří pobrukovali s námi a potlesk zněl 

upřímně. Od zvonice jsme se pak rozprchli po Bruggách, každý vlastním směrem. Někoho 

zlákalo dobré jídlo, možnost posedět si v kavárně, poslechnout koncert orchestru belgického 

královského námořnictva, vyzkoušet belgické pivko nebo se jen tak na chvíli toulat křivolakými 

uličkami. Je překvapivé, že i přesto jsme se všichni uměli vrátit včas zpět k autobusu, který 

nás odvážel dál směrem k Francii.  

 

Během jízdy Belgií se začaly z tašek a košíků opět vynořovat drobné poklady - prezidentská 

sekaná druhé generace, dobře vyuzené salámy, výpěstky z vlastních skleníků a záhonků, 

tekutiny různých barev a voltů ... 

Drobnou “čáru přes rozpočet” nám v itineráři udělaly povinné přestávky řidičů a nutnost 

odstavit autobus po dlouhé cestě z Čech poměrně brzy večer. Do ubytování Formule 1 ve 

francouzském Dunkerque jsme tak dojeli už před sedmou večerní, aby páni Miloš & Miloš stihli 

přejet ke svému hotelu v centru města a poblíž zaparkovat autobus. Ubytování bylo 

jednoduché, jak už to tradičně v F1 bývá, ale po noci na sedačce, pod sedačkou nebo v uličce 

autobusu určitě každého potěšila rovná postel, která se nehýbala.  

 

Část z nás si ještě chtěla po noci a dnu v autobuse protáhnout nohy a vydali jsme se v několika 

skupinkách hledat moře. Míra 

úspěšnosti při pátrání po moři byla 

různá. U skupiny A to dokonce 

vypadalo, že dojde k jejímu rozpadu již 

pouhých cca 200 metrů od F1. 

Sbormistr ukazoval vpravo, prezidentka 

vlevo a oba neodtrhli zrak od svých 

chytroušů s mapou. V každém případě 

skupina A našla po delší cestě 

minimálně několik nákladních 

překladišť, viděla v doku medůzy, které 

v zápalu studia chování mořských 

živočichů asi trochu trápila a nakonec 

dorazila alespoň do centra Dunkerque. 

O volném moři či písečné pláži pomlčíme, minimálně skupina A vytčený cíl nesplnila. Snad 

dopadla skupina B lépe…  

 

Ve skupině A postupně docházelo během celého putování k drolení její celistvosti a  definitivní  

poločas rozpadu nastal v centru Dunkerque. Někteří statečně hlásili, že už je bolí nožičky, 

mají všeho plné zuby a jedou domů, jiní tuto skutečnost zatajovali a ještě předstírali, že chtějí 

v hledání moře pokračovat. V každém případě se všichni členové výpravy různými prostředky, 

za roztodivných dalších útrap a v různých časových odstupech ve zdraví vrátili  do F1, našli 

své pokoje a vzpomněli si i na kódy pro jejich odemčení, nastavili budíky na ráno a spokojeně 

zalehli :). 

 

 

 

 

 



  

čtvrtek 7. září 2017 

 

Pro cestu z Francie do Anglie jsme zvolili plavbu 

trajektem po bouřlivých vodách kanálu La 

Manche. Čekala nás ještě cesta z Dunkerque do 

Calais, kam jsme museli dojet s dostatečným 

předstihem. Budíček si tak většina dávala na 

nezvykle ranní hodinu, abychom byli včas 

připravení, stihli naložit kufry zpět do autobusu a 

v pět ráno vyrazit na cestu do Calais. Silnější 

jedinci možná zůstali vzhůru, ale většina 

autobusu se chvíli po opuštění Formule 1 opět 

ponořila do spánku. V Calais jsme se odbavili a  

autobus už před osmou hodinou najel na trajekt.                                                                                    

                                                 

Pan Miloš nám velmi důrazně připomínal, abychom hlavně nezapomněli barvu sektoru, v 

němž v podpalubí trajektu cestuje náš stříbrošedý bus. S barvou sektoru pevně vrytou do 

paměti jsme se už mohli vydat z autobusu směrem k horním palubám trajektu a pozorovat, 

jak se nám postupně začínají vzdalovat břehy Francie. I na trajektu jsme si zazpívali. Pohodlně 

usazeni v křesílkách jsme při tom v teple sledovali ocelovou oblohu nad kanálem. Je tak těžko 

říct, zda jsme v tu chvíli byli ve výsostných vodách Francie či už Anglie, ale v každém případě 

to bylo cca v 8:00 středoevropského času. Tekla voda, tekla pod dubem, kolem něhož jsme 

šli skrze Louny a mysleli při tom na lízátko. Opravdu je to moc příjemné, když se kolem vás 

ozývají různé hlasy -  tu alt, za vámi tenor, vedle bas a soprán a je to úplně jiný pocit, než kdy 

stojíme vedle sebe, jak jsme zvyklí. A i když je  Lollipop už pěkně “fousatá” písnička, i na 

trajektu se našli tací, kteří si ji s námi broukali. 

 

 
Klídek, pohodička, kam bychom se na trajektu hnali ... 

 

Z paluby jsme ještě zkontrolovali bílé útesy doverské, našli jsme správný sektor v podpalubí 

a nastoupili zpátky do autobusu, posunuli ručičky hodinek o jednu hodinu zpátky a v Doveru 

jsme z trajektu vyjeli už na levou stranu silnice. Do městečka Arundel, ve kterém jsme se měli 

setkat z Peterem a Viv z The Rowland Singer, jsme dokonce dorazili s určitým předstihem. 

Mohli jsme si tak v autobuse ještě dát zkoušku a testnout, jestli bychom přeci jen nedokázali 

zazpívat Krejčíkova Mr. Sandmana ve světové premiéře během některého z anglických 

koncertů. No, nevypadalo to úplně nadějně.  



  

P. S.: Světová premiéra Mr. Sandmana nakonec doopravdy připadla až na závěrečný koncert 

letošních Nymburských dnů B. M. Černohorského, 21. 9. 2017 v kapli sv. Jana Nepomuckého. 

Až ho budeme umět bez not, bude to neskutečná prskavka ... 

 

Za chvíli už přijeli i Peter s Viv a před jednou hodinou jsme už mohli vyrazit na slíbenou 

procházku po Arundelu, sídlu současného vévoda a vévodkyně z Norfolku. První zastávkou 

byla arundelská katolická  katedrála Panny Marie a sv. Philipa Howarda. Určitě by se v ní 

krásně zpívalo. Zkusili jsme si tu Bustovo Ave Maria a znělo moc pěkně. Kousek za katedrálou 

jsme vešli do parku a zamířili víc do přírody. I když to na začátku vycházky vypadalo, že bude 

pravé anglické chladné a větrné počasí, nakonec vykouklo i sluníčko a bylo krásné odpoledne. 

V parku stojí půvabná stavbička Hiornovy věže. Architekt Frances Hiorne ji koncem 18. století 

vybudoval pro vévodu z Norfolku jako jakýsi “vzorek” vzhledu nových či opravených částí 

arundelského hradu. Budováním hradu nakonec vévoda pověřil jiného architekta, ale Hiornův 

“vzorek” v parku už zůstal. Zelená tráva všude kolem nás, romantická věž za zády - ideální 

místo pro první skupinovou fotku na anglické půdě. Neil sice měl s sebou svůj skvělý foťák, 

ale chyběl nám fotograf, který by nás vyfotil i s Peterem a Viv. Všude kolem bylo pusto a 

prázdno a najedou se na pěšince jako lusknutím prstu objevil student, který nám skutečně ten 

první společný anglický obrázek udělal. Kdybychom si to chtěli naplánovat, tak to nikdy takhle 

nezorganizujeme a pokud ano, nikdo by tomu nevěřil! Bylo to přeci jen trochu tajemné ... 

 

 
Arundel, první společná fotka na anglické půdě i s Viv a Peterem. 

 

Z procházky Arundelem se vyklubala menší tůra mezi oblými zelenými kopečky, ze kterých 

bylo možné cítit zvláštní energii. Čtyři míle vypadaly nevinně, ale když jsme zjistili, že je to 

vlastně 6,5 kilometru … Na druhou stranu, kdybychom se na procházku nevydali, sbormistr a 

Simon by se nerozhodli, že místní kopec je naprosto ideálním terénem pro válení sudů, Peter 

by nám nevysvětlil, jak fungují místní “kissing gate” a nepokoušeli bychom se lokální kachny 

a labutě seznámit se smutným osudem Janáčkovy Divoké kačeny. 



  

 
Jak asi funguje “kissing gate”? 

 

 
I když to tak vypadá, ve vodě nebyla Lochnesska. Jen roztomile ošklivá labuťátka. 

 

Od jezírka s labutěmi nás Peter s Viv naštěstí vedli už přímo do hospůdky Black Rabbit, tj. U 

černého králíka. Že by Peter u nás měl tajného špiona a tušil, že jsme se na zájezd připravovali 

u Králíčka? 



  

 
Arundel, Black Rabbit - nejdřív dokumentace, až poté konzumace. Nikdy v opačném pořadí! 

 

Pauza s výborným občerstvením celou výpravu velmi potěšila. Nohy si odpočinuly, bříška se 

naplnila a osvěženi na duchu i těle jsme mohli vyrazit podél vody do Arundelu nazpátek k 

autobusu. O půl šesté jsme už byli opět na cestě. Peter a Viv nás  navigovali z Arundelu do 

Worthingu, kde na nás už čekala uvítací grilovačka. Naposledy jsme dirigentskou zahradu 

okupovali jako kobylky v roce 1998 u Petera Harbauma při zájezdu do Osnabrücku. Teď jsme 

po dlouhých 19 letech výsadek zopakovali v anglické variaci u Helen Emery, dirigentky The 

Rowland Singers.  Na malou zahrádku Helen a Beth Emeryových se vešlo neuvěřitelné 

množství stolů a Helen už u grilu připravovala hromady burgerů. U Helen jsme se také setkali 

s těmi, kteří za námi přiletěli a z Londýna se dopravili do Worthingu vlakem. Jeden by řekl, že 

jsme se podle bouřlivého vítání neviděli kolik týdnů a ony to přitom byly necelé dva dny …  

 

 
Grilovačka na zahradě u Helen. 

 

Týden na cestě je pro sbor přeci jen drahou záležitostí. Hledali jsme tak způsob, jak snížit 

naše náklady na rozumnou míru, kterou budeme schopni pokrýt z vlastních zdrojů a 

případných dotací. Jednou z možností bylo požádat členy The Rowland Singers o laskavost 

a zkusit se domluvit na ubytování v rodinách. Byli jsme velmi rádi, když nám Peter napsal, že 



  

nejsou proti. Díky Peterově preciznosti jsme už o prázdninách od Martiny dostali kontakty na 

naše hostitele a mohli jsme se s nimi začít seznamovat alespoň prostřednictvím e-mailu. 

Každý z nás tak u Helen vyhlížel svoje hostitele, abychom se mohli seznámit i “na živo” a začít 

konverzovat. Zajímavé je, že velmi často šlo o páry, které tvořil vysoký pán a drobná dáma :) 

Snad nám to Helenini sousedé odpustili, ale ani na grilovačce jsme nevynechali pár písniček. 

Ať už basy oblíbené Pod dubem, které jsme původně s The Rowland Singers měli zpívat jako 

společnou skladbu, tradiční Louny, Bude večer a “rozlučkové” Good night. Poté už nastal čas 

postupně se začít loučit, pobrat zavazadla a rozjíždět se do nových dočasných domovů. 

 

 

pátek 8. září 2017 

 

I v pátek nás čekal rušný den. Ráno jsme se postupně všichni sešli u autobusu zaparkovaného 

ve Worthing poblíž pláže. Mohlo být zajímavé sledovat, jak se z různých stran k autobusu 

sjíždějí auta, ze kterých vždy vystoupili jeden až dva členové The Rowland Singers a dva 

členové Voxu.  

Kolem deváté jsme již byli kompletní včetně Petera a Viv a autobus mohl vyrazit na cestu do 

Brightonu. Počasí nám příliš nepřálo. Brightonské molo, které je plné různých lákadel 

zábavního průmyslu, bičoval silný vítr a snášely se na nás i kapky deště. Na fotce vypadáme 

téměř jako výprava na severní točnu. 

 

 
Molo v Brightonu - Neilovi se podařilo krásně najít tu jedinou vteřinku, ve které nám nevlály vlasy všemi 

směry … 



  

 
A rozčepýřená verze se povedla Peterovi :) 

 

Peter s Viv vedli výpravu úzkými uličkami Brightonu, ve kterých jsme se různě ztráceli a zas 

nacházeli. Přímořský Brighton je prý nejkrásnější za slunečného počasí, cestou k exotickému 

královskému pavilonu se však bohužel hustě rozpršelo. Postupně jsme se tak v pavilonu 

rozdělili na několik skupinek. Část si šla prohlédnout překrásné prostory pavilonu a výstavu o 

Jane Austinové, další skupinku zlákala výstava krajináře Johna Constabla a prohlídka muzea 

designu a historie Brightonu a část z nás zvolila odpočinek u kávy. 

 

Z pavilonu jsme se ve více či méně organizovaných houfech rozeběhli po Brightonu na oběd, 

nákupy, procházku či odpolední posezení u kávy. Posilněni kulturními zážitky jsme v půl čtvrté 

vyrazili zpět do Worthingu, abychom se mohli začít připravovat na společný koncert s The 

Rowland Singers. Páteční koncert se konal v Emmanuel United Reform Church na západním 

okraji centra Worthingu. Po samostatné zkoušce se k Voxu připojili i The Rowland Singer. 

Podle programu se v obou částech koncertu měly před diváky střídat oba sbory. Bylo potřeba 

tak vyzkoušet i takovou “drobnost”, jako je střídání obou těles na pódiu. Naštěstí se celé 

choreografie i jejího nácviku ujala energická Helen. 

  

Samotný koncert otevřeli v 19:30 svým vystoupením The Rowland Singers, na které navázal 

Vox s programem složeným z duchovního repertoáru. Koncerty v kostelech jsou v Anglii 

pravděpodobně společenskou událostí s více rozměry. Nejde jen o to potěšit duši dobrou 

hudbou, ale návštěva koncertu je také příležitostí pro setkání s přáteli a sdílení nejrůznějších 

zážitků. O přestávce se tak v kostele podávala káva a drobné občerstvení a na přilehlých 

chodbách spontánně vznikaly menší či rozsáhlejší diskuzní kroužky. Druhou polovinu 

koncertu naopak zahájil Vox úpravami lidovek a vyšším populárem a druhou částí svého 

programu koncert uzavřeli The Rowland Singers. The Rowland Singers svůj repertoár při 

společném koncertu zaměřili na různé aranže populárních písní, např. od americké skupiny 

Beach Boys či výběr z West Side Story a bylo vidět, že tento program je hodně baví a patří 

mezi jejich oblíbené.  



  

 
Vox nymburgensis pozorně sledující svého dirigenta během společného koncertu. 

 

Lavice kostela nebyly během koncertu zcela zaplněné, ale přesto měl celý večer naprosto 

úžasnou a srdečnou atmosféru. Mohlo to být tím, že sbor v obecenstvu dokáže předávat sboru 

na pódiu svou energii a také umí ocenit, pokud se vystoupení skutečně daří? V každém 

případě i podle dirigenta šlo ze strany Voxu o velmi povedený koncert :-) 

 

Den plný zážitků uzavřel společný “večírek” v hospodě The Charles Dickens Pub, který pro 

nás The Rowland Singers připravili.  Zážitkem pro řadu z nás bylo i jen si vystát frontu na pivo. 

Místní barman se určitě hodně pobavil, když na nás spustil skotsky a sledoval, jak celému 

houfu spadla čelist. V hlavách nám cvakalo jak o závod  ve snaze pochopit, jestli ještě mluví 

anglicky a my už jsme po celém dni tak vyřízení, že neznámá slova jen protékají jedním uchem 

tam a druhým ven, nebo přešel na jinou, naprosto nesrozumitelnou řeč. Naštěstí to byla ta 

druhá varianta :-). Po večírku jsme se opět rozjeli se svými hostiteli do našich náhradních 

domovů, abychom se připravili na druhý koncertní den. 

 

 

sobota 9. září 2017 

 

Rozmarné anglické počasí se v sobotu konečně umoudřilo a většinu z nás probudily sluneční 

paprsky a modrá obloha. Na dopoledním programu byla tentokrát prohlídka Worthingu, na 

kterou plynule navazovala zkouška a koncert. Většina z nás tak řešila naprosto zásadní 

problém a to, kam během procházky odložit vše potřebné pro odpolední koncert a večerní 

rozlučkovou párty.  Autobus jsme tentokrát jako odkladiště použít nemohli a tak se ve “sklad” 

proměnilo Peterovo auto. V jeho kufru už navíc byly pečlivě uloženy krabice s dárky pro The 

Rowland Singers - Postřižinská jedenáctka, speciální zápisníčky a propisky, perníčky a různé 

propagační materiály. Takže kdyby snad nedej bože Peterovo auto ukradli nebo odtáhli ... 

 

Sluníčko a jiskřivé vody Atlantiku nás přitáhly k pláži u worthingského mola.  

 



  

 
 

Michal se Simonem neodolali a vyzkoušeli teplotu zářijového oceánu. Na worthingském molu 

jsme strávili příjemné chvíle - vyhřívali se na sluníčku, vychutnávali lahodnou kávu či 

sametovou zmrzlinu. Někteří potrénovali i anglickou konverzaci a zkoušeli pochytit ten úžasný 

britský přízvuk. 

 

 
 

Lenošení na sluníčku bylo příjemné, ale už čas zkoušky se začal neúprosně blížit. Vyrazili 

jsme tak přes centrum Worthingu pěšky směrem k anglikánskému kostelu Christ Church. K 

dopolední procházce se připojila i část našich hostitelů. Ti také navrhli, abychom cestou přes 

centrum zkusili jako promo na pár vhodných místech zazpívat a pozvat tak na koncert další 

diváky. Zajímavá zkušenost - zpívat na ulici, sledovat dirigenta a tempo a ještě přitom být v 

kontaktu s kolemjdoucími zase není tak jednoduché. 

 

V pravé poledne začala v Christ Church zkouška k našemu samostatnému koncertu. Přeci jen 

se na nás začal “podepisovat” náročný program předchozích dnů a možná i únava hlasů a 

rozmanité britské počasí. S určitým napětím jsme tak čekali, jak dopadne koncert, na který 

měl dokonce přijít i starosta Worthingu Cllr. Alex Harman. 

 



  

Samostatný koncert Voxu zahájilo ve 14:00 úvodní slovo Helen Emery, pozdrav starosty 

Worthingu Cllr. Alexe Harmana a také několik vět prezidentky Voxu. Úvodní Pater noster 

Zdeňka Lukáše jsme ještě zpívali z postranních lavic před oltářem, na další program se však 

sbor již přesunul  na obvyklé místo před diváky. Bohužel jsme se v tomto postavení ve dvou 

řadách neslyšeli úplně optimálně a snad zapůsobila i únava a menší koncentrace. Samostatný 

koncert (trvající hodinu půl!) nebyl tak euforický jako páteční společné vystoupení, ale 

standardně dobrý ano. Kostel byl zaplněný a diváci více ožili po přestávce během lidovek a 

populáru. Možná i proto, že to už bylo bez přítomnosti starosty Cllr. Alexe Harmana, který i s 

manželkou Fran bohužel musel o přestávce odejít za dalšími povinnostmi starosty. A možná 

prostě není zvykem projevovat větší emoce a atmosféra pátečního koncertu byla o to 

unikátnější. O přestávce jsme nicméně stihli panu starostovi předat publikace o Středočeském 

kraji a Nymburce a udělat si společnou fotografii se sborem a také s vedením sboru. V každém 

případě můžeme být rádi, že se náš koncert stal místem, na kterém mohli diváci přispět svými 

dary do sbírky pořádané The Rowland Singers a podpořit tak provoz dětského hospice 

Chestnut Tree House. 

 

 
Starosta Worthingu Cllr. Alex Harman s manželkou Fran společně s vedením sboru Vox nymburgensis, 

prezidentkou Mgr. Evou Hazdrovou-Kopeckou a sbormistrem MgA. Janem Mikuškem během přestávky 

při samostatném koncertu Voxu nymburgensis v Christ Church, Worthing. 

 

Vzácné volno po koncertě každý využil po svém. Někteří si jeli odpočinout do svých dočasných 

domovů, část z nás se rozptýlila po centru Worthingu a zamířila na nákup dárků nebo zásob 

na cestu zpět. 

 

Závěr soboty byl vyhrazený pro rozlučkovou párty v East Worthing Community Centre. 

Můžeme jen smeknout klobouk před veškerou energií, kterou do její přípravy The Rowland 

Singers vložili. Stoly přetékaly jídlem a pitím a bylo těžké se rozhodnout, zda hladové žaludky 

nakrmíme spíš výborným chilli s opečenou bramborou nebo se vykrmíme u  studeného bufetu.   



  

 
 

Velkým překvapením byl dort s naprosto geniálním designem, který rukou společnou a 

nerozdělnou načali oba sbormistři. “Kolo” s cukrovou variací na úvodní fotografii z našich 

stránek prý ještě projde lakováním a  Jana ho z Anglie dopraví do Čech. Už se těšíme až ho 

někde vystavíme :-). 

 
 

Nezbytnou součástí rozlučkové párty se stalo i předávání dárků, které jsme do Anglie přivezli 

- ať už to byly speciální pozornosti Helen Emery a Petera Rebbecka, bez jehož organizačního 

talentu by všechno bylo o mnoho složitější, nebo hudební notýsky a perníčky jako poděkování 

pro každého člena The Rowland Singers. 

 

 
 



  

 

K závěrečným večírkům patří také oslavné a hodnotící proslovy a ani my jsme se jim nechtěli 

vyhnout. Za Vox jej pronesla paní prezidentka a  do angličtiny s tím správným ostrovním 

přízvukem tlumočila Jana. Kdo ví, co tak vtipného v tu chvíli znělo směrem k našim anglickým 

přátelům :)   

 

 
 

Protože jsme sbor, ani rozlučková party se nemohla obejít bez zpívání.  

 
 

To ovšem The Rowland Singers netušili, co Honza při Anče trucovité chystá na Helen. 

Dirigentská volenka se jen tak nevidí a upřímně, bylo hodně těžké udržet vážnou tvář a tempo 

při tom, když Honza zpíval svoje sólo a zároveň v kole vytáčel Helen :-))). Prý mu to, 

valašskému lišákovi, chvíli zrálo v hlavě. Věříme, že videa, která naši přátelé začali pohotově 

natáčet, zamíří i do sborových análů.  

 



  

 
 

Ale nebylo by spravedlivé, kdybychom si zazpívali jen my. Byli jsme moc rádi, když se The 

Rowland Singers k nám připojili a zejména pánové skvěle zapadli do Lollipop a Good night. A 

věříme, že si to užili snad tolik, jako my! 

 
 

neděle 10. září 2017 

 

Na nedělní dopoledne jsme původně měli naplánovanou účast na mši. Nakonec se ukázalo, 

že z organizačních důvodů na anglické straně bude lepší nekomplikovat situaci a tak paní 

prezidentka s panem dirigentem rozhodli, že zpívání při mši zrušíme a ušetřený čas ještě 

věnujeme poznávání Anglie. Kolem desáté nás naši hostitelé naposled svezli k autobusovému 

parkovišti poblíž pláže a nastal čas na poslední fotky a loučení. Asi každému z nás bylo trochu 

smutno. Ve Worthingu jsme totiž kromě srdečných The Rowland Singers zanechali i Neila, 



  

který už se s námi zpátky do Čech nevracel. A rozloučit se s námi přišla také část těch, kteří 

do Prahy odlétali až za pár hodin. 

 

 
 

Do Anglie jsme připluli trajektem. Pro návrat na kontinent jsme proto zvolili cestu 

Eurotunnelem, abychom mohli srovnávat. I zde jsme měli rezervovaný konkrétní spoj a bylo 

potřeba dorazit do Folkstonu, nástupního místa pro cestu Eurotunnelem, s dostatečným 

předstihem. Po drobné diskuzi s panem Milošem & Milošem paní prezidentka přeci jen výlet 

do Canterbury vybojovala :-). Ve zdejší katedrále, která je jednou z nejstarších a 

nejznámějších dochovaných křesťanských staveb v Anglii, jsou pohřbeni Jindřich IV. a Eduard 

IV. a o život tu v roce 1170 přišel Thomas Becket. Byla by tedy škoda ušetřených pár hodin 

nevěnovat návštěvě tak unikátního místa, zvláště když nešlo o velkou zajížďku od Folkstonu. 

Vlastně to bylo skoro za rohem. 

 

Po pár volných hodinách v Canterbury jsme už definitivně směřovali k Folkstonu. 

“Zacheckovali” jsme autobus, prošli pasovou kontrolou a nakonec se nám podařilo chytit 

dřívější vlak, který však byl o půl hodiny zpožděný :-). Postupně jsme se dlouhou frontou 

propracovali až k místu, ve kterém autobus mohl najet do vlaku, v němž jsme měli tunelem 

překonat průliv La Manche. Upřímně, když jsme viděli “rakev”, do které má náš autobus vjet, 

nebylo nám příliš lehko a spoustě z nás se ulevilo až ve chvíli, kdy jsme se vynořili na denní 

světlo u Calais. Před námi už tak byla jen podvečerní a noční cesta přes Francii, Belgii a 

Německo zpátky do Nymburka.  

 

K dobrým tradicím návratů ze zahraničních cest vždy u Voxu patřilo závěrečné hodnocení 

zájezdu pronesené z přední průvodcovské sedačky na chrchlavý autobusový mikrofon. A o to 

jsme nechtěli být připraveni ani na závěr anglického turné. V překladu - chtěli jsme být 

vedením pochváleni, pěkně nahlas a hned. Dříve, než by hezké zájezdové zážitky mohla 



  

překrýt zkouška plná nekonečného opakování dvou taktů a případných projevů 

nespokojenosti zaznívajících od klavíru :)). Ale vážně, i této tradici jsme zůstali věrní. 

Mikrofonu se tak chopili paní prezidentka a pan sbormistr. Vox po delší době vyrazil na 

zahraniční turné a zdá se, že mu to prospělo. Vyzkoušeli jsme si, kolik práce a energie je 

potřeba do podobné akce vložit a začínáme si vytvářet vlastní “know-how”. Příště už by to 

snad mohlo být o trochu jednodušší. Nebo aspoň bude před námi méně neznámého. 

 

Autobus projížděl noční Belgií a nám se stále nechtělo spát. Vox letos slaví 30. výročí založení 

a tak se už v autobuse začaly spřádat plány na vlastní nahrávku, která Voxu stále chybí,  a 

vymýšlet obsah výročního almanachu. Při první návštěvě Petera, Helen a Beth v Nymburce 

nám přišlo přehnané, že anglický sbor vše plánuje s předstihem více než jednoho roku a že 

má oficiálně ustavený “výbor” sborových úředníků. A najednou jsme v autobuse při nočním 

“brainstormingu” zjistili, že my už ten “board” vlastně taky začínáme mít :). 

 

Před Nymburské kulturní centrum jsme v pořádku dorazili dopoledne v pondělí 11. září 2017. 

Honza měl dojem, že by nám po týdnu stráveném společně mohlo být při vynechané zkoušce 

smutno, a tak jsme se na  první pozájezdovou zkoušku v Nymburce sešli už následující den v 

úterý 12. září 2017 :) 

 

Na závěr je potřeba poděkovat všem, kteří k organizaci a zdárnému průběhu zájezdu přispěli 

a zasloužili se úspěch celé cesty. Jmenovat musíme zejména prezidentku Voxu Evu 

Hazdrovou-Kopeckou, která v průběhu času dala našemu budoucímu zájezdu směr a tvar a 

jako vždy byla nejen během cesty naší tváří, mluvčí, vyjednávačkou, motivátorkou, 

inspirátorkou a úhelným kamenem sopránu, Martinu Vavřincovou, jež na sebe v roli 

předsedkyně LAUSu vzala v určité chvíli od paní prezidenty komunikaci s Peterem 

Rebbeckem a společně s paní prezidentkou zaštítila značnou část přípravy zájezdu  a 

samozřejmě sbormistra Jana Mikuška, bez jehož úsilí, potu (krve snad nebylo zapotřebí), 

blesků v očích či jejich spokojeného přimhouření bychom byli jen zájezd turistů. 

 

Už od začátku jsme věděli, že zářijový termín není úplně ideální. Po letní pauze většinou bývá 

rozjezd těžší a připravit se na tak důležitá vystoupení je o to náročnější. Řada z nás také 

musela měnit své plány, někteří na týden zanechali své školáky a předškoláky v péči partnerů 

či prarodičů a v koutku duše určitě přemýšleli, jak to zvládají. Poděkovat je také potřeba těm, 

kteří sice nejsou s námi na každé zkoušce, ale Vox nenechali na holičkách a pomohli nám 

podat co nejlepší výkon. V Neilovi získala tenorová sekce důležitou oporu, Anežka pomohla 

sopránu a Veronika nás podpořila nejen svým hlasem, ale dokázala nás vždy před každou 

zkouškou a koncertem probudit skvělým rozezpíváním. Každý zahraniční zájezd je pro Vox i 

velkou finanční výzvou. Na anglické tažení samozřejmě finančně přispěl každý z nás, ale bez 

finanční podpory Středočeského kraje a města Nymburk bychom to měli o mnoho těžší. Tak 

zas příště! 

 

Zapsala: KaKo podle itineráře a své chabé paměti :-) 

Fotografie: členové Voxu nymburgensis a The Rowland Singers 

 

 

 

 


